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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
…………………………………………..
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 
Ν.4555/2018,  στις  20 Ιουλίου  2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20.00 , στο Δημαρχείο 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1
Λήψη απόφασης για καθορισμό ενεργειών σε συνέχεια του ΠΔ 
περί «Επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος 
Πικροδάφνης» (ΦΕΚ 409/Δ΄/17-6-2022).

Δήμαρχος

2
Λήψη απόφασης για την υποβολή στην ΕΤΑΔ αιτήματος 
παραχώρησης του πέτρινου πολυγωνικού κτίσματος στον 
Ασύρματο.

Δήμαρχος

3

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 20877/14-07-2022 
αιτήματος της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ- ΤΟ 
ΠΑΡΕΑΚΙ» για την απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 2α του Ν. 3463/2006, του 
κυλικείου στην Πλατεία Παναγούλη μετά του κοινόχρηστου 
χώρου.

Δήμαρχος

4
Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού και της 3ης τροποποίησης τεχνικού 
προγράμματος έτους 2022.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

5 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων B΄ 
τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

6
Λήψη απόφασης για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας 
ελεγχόμενης στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους και 
επισκέπτες. 

Πρόεδρος ΕπΖ

7
Λήψη απόφασης για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 
5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος 
Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πρόεδρος ΕπΖ

8
Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην 
περιοχή μεταξύ του σταθμού μετρό Δάφνη και οδών Λουκή 
Ακρίτα και Ψυχογιού.

Πρόεδρος ΕπΖ

9 Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 
οδό Δαγρέ. Πρόεδρος ΕπΖ

10

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων  στο τμήμα της οδού Πριάμου από οδό 
Βουλιαγμένης έως την οδό Αμαλίας Φλέμινγκ, έγκριση 
εκτροπής κυκλοφορίας κατάληψης οδοστρώματος για το έργο 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών 

Πρόεδρος ΕπΖ

mailto:grafeiods@dad.gr


πέριξ Μετρό Αγίου Δημητρίου».

11
Λήψη απόφασης για την προσωρινή μετατόπιση της λαϊκής 
αγοράς από την οδό Ασυρμάτου εντός του χώρου του Πάρκου 
του Ασυρμάτου στις 5/8/2022.

Πρόεδρος ΕπΖ

12 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων στην οδό 
Μαντά 21. Πρόεδρος ΕπΖ

13 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό 
Βεργίνας και Νικηταρά. Πρόεδρος ΕπΖ

14
Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού 
χρηματικού ορίου κλήσεων και χρήσης κινητής τηλεφωνίας 
δικαιούχων οργάνων του Δήμου.

Δήμαρχος

15

Λήψη απόφασης για την α) πραγματοποίηση των 
εμποροπανηγυρεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου μηνός 
Αυγούστου 2022 σύμφωνα με τον ήδη υπάρχοντα κανονισμό 
λειτουργίας και β) για την κατ’ εξαίρεση διαδικασία διεξαγωγής 
των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου μηνός 
Αυγούστου έτους 2022

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

16

Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της 70/2022 απόφασης 
του ΔΣ με τίτλο «Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για 
αυθαίρετη διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία ΤΛΑΣ-
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ» στο σκέλος που αφορά στα στοιχεία 
ταυτότητας του ΤΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Αντ/ρχος Οικ/κών 
Υπηρεσιών

17
Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Αντ/ρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

18

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 
409/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για την παραχώρηση του κτιρίου δημιουργικής 
απασχόλησης του Δήμου «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Πρόεδρος 
ΟΠΚΑΠ

19
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού μέλους στο ΔΣ του 
ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, 
λόγω παραίτησης.

Πρόεδρος ΟΠΑΠ

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των 
υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα 
ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  

Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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